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VOCAÇÃO CONSAGRADA
“Gostaria de dizer-vos uma palavra e a palavra é
alegria. Onde estão os consagrados, há sempre alegria” (Papa
Francisco).
Estamos vivendo um tempo especial em nossa caminhada de
seguimento a Jesus Cristo. É um mês dedicado as vocações,
aprofundando o chamado que Deus nos faz e a nossa
disponibilidade (de quem se coloca a caminho) para responder a
este chamado. Constantemente refletimos sobre o significado da
vocação entendida como resposta, pacto, aliança, fidelidade e
outros termos relacionados com o chamado.
Todavia é necessário sondar e averiguar o sentido profundo
da realidade de fé que se oculta por trás destas palavras, pois, em nossos dias, a palavra
“vocação”, muitas vezes, é usada abusivamente. Os que fazem uso do celular sabe m muito bem
que se expõem a serem chamados a qualquer hora, por qualquer pessoa que saiba o seu número,
para toda sorte de perguntas que lhes ocorra. O mundo da informática pode contribuir para diluir o
sentido profundo do “chamado”.
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Quando falamos sobre vocação, tocamos
obras sociais, evangelização, formação de
num ponto existencial de nossa vida. O chamado
lideranças, missão ad gentes, entre tantos outros
marca de tal modo a nossa existência, que
serviços. Como Religiosa Salvatoriana tenho como
determina a nossa identidade, decide a nossa
carisma a viver: “Tornar Jesus, o Salvador,
profissão, leva-nos à renúncia, (fazer uma escolha
conhecido e amado no mundo, por todos os modos
significa renunciar), aponta caminhos e gera
e meios que a caridade inspirar”. Enfim, o
expectativas nunca sonhadas;
chamado de Deus abre em nossa
coloca-nos
no
rumo
da
vida muitas maneiras para
autorealização; impulsiona-nos
responder à missão que nos é
ao compromisso ou à fuga da
confiada. Esta missão nós a
responsabilidade; capacita-nos
assumimos através da vivência
a dar a vida pelo outro.
dos
conselhos
evangélicos:
Quando se fala de
castidade,
pobreza
e
vocação estamos falando de
obediência, buscando ser fiel a
pessoas.
Só
pessoas
são
vocação e respondendo com
chamadas e somente pessoas
nossa
presença
na
vida
podem responder, livremente,
comunitária.
sim ou não ao chamado. Entre
O Papa Francisco ao
quem chama (Deus) e quem
convocar para 2015 o ano da
responde (pessoas) há uma
vida consagrada renova nosso
relação dialogal. O chamado é
desejo de continuarmos sendo
sempre em vista de uma
no
mundo
presença,
missão. A pessoa é chamada
testemunho, e na alegria
para servir. Nunca alguém é
anunciando o Reino de Deus e a
chamado para si mesmo, mas
vida plena que Ele quer para
para colocar sua vida a serviço
cada ser humano. Rezemos pela
“A vida consagrada é uma das
do povo de Deus e do seu
Vida Consagrada! E que Deus
maneiras de viver o seguimento
projeto na história da salvação.
continue encontrando espaço no
Bem como diz o ditado popular
coração da Juventude para dizer
de Jesus Cristo”.
“quem não vive para servir, não
“Eis-me
aqui,
envia-me
serve para viver”. Na medida
Senhor”!
em que doamos a nossa vida
vamos obtendo mais vida.
É uma opção tanto para a vida feminina
Ir. Claudia Camara, sds
como para a vida masculina de servir no Reino de
Deus conduzidas/os por um carisma específico. É
um aprofundamento batismal que nos permite
abraçar uma missão de serviço na Igreja,
sociedade e nos espaços de nossa missão. Como
nos lembra o apóstolo Paulo “Existem dons
diferentes, mas o Espírito é o mesmo; diferentes
serviços, mas o Senhor é o mesmo; diferentes
modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza
tudo em todos”(1ª Cor. 12,4ss). Assim, podemos
dizer... Há muitas congregações Religiosas e
muitos Institutos Seculares, muitas maneiras de
realizar
a
vocação,
pois
cada
congregação/instituto tem um carisma próprio,
uma missão específica quer na educação, saúde,
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PAPA ACOMPANHA COM PREOCUPAÇÃO
SITUAÇÃO NO IRAQUE
O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé,
padre Frederico Lombardi, divulgou quinta-feira,
7, declaração em nome do papa Francisco sobre a
situação do Iraque. No texto, padre Frederico
afirma que o papa “acompanha com viva
preocupação as dramáticas notícias que chegam
do norte do Iraque sobre uma população
indefesa”, particularmente as comunidades
cristãs. “É um povo em fuga dos próprios povoados
devido à violência que nestes dias está assolando
e conturbando a região”, diz o texto.

Segundo padre Frederico, em vista dos
recentes acontecimentos, o “papa renova a sua
proximidade espiritual a todos que estão
atravessando esta dolorosa provação e une-se aos
veementes apelos dos bispos locais, pedindo ajuda
a eles e por suas comunidades atribuladas, que
suba incessante de toda a Igreja uma oração coral
para invocar do Espírito Santo o dom da paz”.
O papa faz ainda “um apelo urgente à
comunidade internacional para que tome medidas
a fim de acabar com o drama humanitário em
andamento e para que proteja a todos os que têm
necessidade ou são ameaçados pela violência,
assegurando ajuda necessária aos deslocados, cuja
sorte depende da solidariedade dos outros”.

Padre Frederico recordou que no dia 20 de
julho, durante a oração do Angelus, o papa
referiu-se à situação vivida pelos cristãos
perseguidos. “Os nossos irmãos são perseguidos,
são expulsos, devem deixar suas casas sem ter a
possibilidade de levar nada consigo. A estas
famílias e a estas pessoas quero expressar a minha
proximidade e a minha oração. Queridos irmãos e
irmãs tão perseguidos, eu sei o quanto sofreis, eu
sei que vocês são despojados de tudo. Estou
convosco, na fé naquele que venceu o mal”, disse
o papa na ocasião.

O diretor da Sala de Imprensa mais uma
vez lembrou as palavras de Francisco durante o
Angelus de 20 de julho. “Que o Deus da paz
suscite em todos um autêntico desejo de diálogo e
de reconciliação. A violência não se vende com a
violência. A violência se vence com a paz!
Rezemos em silêncio, pedindo a paz”, disse o
papa.
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REUNIÃO DO CONSELHO PRESBITERAL (14)
No próximo dia 14 de agosto, das 9h às 12h, nas dependências do Centro Diocesano de Pastoral,
acontece a reunião do Conselho Presbiteral.
Fazem parte do Conselho Presbiteral
Bispo Diocesano: Dom Francisco Carlos Bach
Vigário Geral: Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Pároco da Catedral e Ecônomo: Pe. Aleixo Wardzinski de Souza
Coordenador da Ação Evangelizadora: Pe. João Maria Rodrigues Stech
Reitor do Seminário Maior MMI: Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Coordenador da PV+SAV: Pe. Francisco Rodrigues Barbosa
Coordenador da Pastoral Presbiteral: Pe. Marcos Kastel
Coordenador do Setor Pastoral I: Pe. Emerson da Silva Lipinski
Coordenador do Setor Pastoral II: Pe. Mário Kovalczyk
Coordenador do Setor Pastoral III: Pe. Fábio Junior Meira
Coordenador do Setor Pastoral IV: Pe. José Vanol Lourenço Cardoso Junior
Presbítero do Grupo de Reflexão: Pe. André Marmilicz, CM
Presbítero do Grupo de Reflexão: Pe. Antonio Carlos Portes, CM
Presbítero Religioso: Pe. Estanislau Talma

REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL (19)
Data: 19 de agosto (terça-feira)
Horário: 19h às 22h
Local: Centro Diocesano de Pastoral –
Rua: Izabel a Redentora, 1392
São José dos Pinhais – PR

PARTICIPANTES:
Bispo Diocesano;
Membros do Conselho Presbiteral;
Membros do Grupo de Reflexão Pastoral;
Assessores e Coordenadores Diocesanos das Pastorais e
Movimentos Eclesiais;
Representante dos Diáconos;
Representante da Vida Consagrada.

REUNIÃO GERAL DO CLERO (21)
No dia 21 de agosto, em Mandirituba, acontece a Terceira
Reunião Geral do Clero deste ano.
Data: 21 de agosto (quinta-feira)
Horário: 8h30min às 16h
Local: Restaurante da ABAI em Mandirituba
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REUNIÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO
DO SETOR PASTORAL I
DATA: 16 de agosto
HORÁRIO:14h
LOCAL: Paróquia Santo Antônio - Lapa

ENCONTRO COM OS COORDENADORES PAROQUIAIS DA
PASTORAL LITÚRGICA DO SETOR PASTORAL III
DATA: 21 de agosto
HORÁRIO:19h30min.
LOCAL: Paróquia Santo Antônio – Colônia Rio Grande

REUNIÃO DA PASTORAL SOCIAL DO SETOR PASTORAL III
DATA: 26 de agosto
LOCAL: Paróquia São Cristóvão Rua Arapongas, 291
São José dos Pinhais
HORÁRIO: 19h30min.

ENCONTRO DA PASTORAL LITÚRGICA DO SETOR
PASTORAL I
A coordenação para a Pastoral Litúrgica do Setor Pastoral I tem a grata alegria de convidar, aos
coordenadores(as) paroquiais de Liturgia, para o encontro da Pastoral Litúrgica.
Obs. Lembrando que nas paróquias que tiver coordenador da animação litúrgica, os mesmos podem
participar juntos na reunião.
ASSUNTOS A SEREM TRATADOS: ESTUDO DO DIRETÓRIO DE LITURGIA
LOCAL: PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO (MARIENTAL)
DATA: 16 de agosto
HORÁRIO: 14h
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SETOR PASTORAL IV PROMOVE CONFRATERNIZAÇÃO,
ORAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OS CATEQUISTAS
Neste dia pela manhã haverá um momento
Mariano, adoração ao Santíssimo Sacramento e um
momento de formação sobre o padroeiro dos
catequistas – São José de Anchieta. Na parte da
tarde serão realizados momentos culturais com
intencionalidade de rever alguns assuntos
importantes na caminhada catequética, a saber:
Ser catequista, Noções Básicas de Catequese,
Bíblia na Catequese, Cristologia, Psicologia das
Idades,
Metodologia
Catequética
e
Espiritualidade. Estes temas serão desenvolvidos
em forma dramatizada, teatral ou musical.
No dia 24 de agosto será realizada uma
atividade
setorial
da
Animação
Bíblica
Catequética, para a qual são convidados todos os
catequistas do Setor Pastoral IV para um dia de
confraternização, oração e formação.

As 16h será realizada uma missa presidida
pelo Coordenador Diocesano da Animação BíblicoCatequética, Padre Celmo e concelebrada mais os
padres do Setor Pastoral IV.
Coordenação da Animação Bíblico-Catequética
do Setor Pastoral IV

ENCONTRO DE LITURGIA E CANTO PASTORAL
COM IR. MÍRIA T. KOLLING
Objetivo: Durante o encontro serão
ensaiados: Missa e cantos inspirados em
Santo Agostinho; Partes Fixas com novas
melodias; Refrãos Orantes inspirados nas
homilias e
mensagens
do
Papa
Francisco; Oficio Divino das Comunidades; Maria;
Cantos para os diversos tempos litúrgicos.

Investimento: R$ 70,00 por participante. (incluso
almoço e lanche)
Inscrições:
Centro de Pastoral Nossa Senhora da Luz
Av. Jaime Reis, 369 - Bairro Alto São Francisco Curitiba
– PR
Fone: (41) 2105-6363
Fax: (41) 3225-1014
centropastoral@arquidiocesecwb.org.br

Ementa: Escolha de cantos adequados aos ritos;
Arranjos instrumentais e vocais; Tempos litúrgicos.
Público alvo: Agentes das pastorais de Canto Litúrgico.

TRAZER INSTRUMENTOS MUSICAIS

Data: 16 e 17 de Agosto (Sábado e Domingo)
Horário: das 8h às 17h
Local: Cenáculo (Largo da Ordem), atrás da Igreja da
Ordem em Curitiba.

7

INFORMATIVO DIOCESANO
11 a 17 de agosto – Ano 2014 – n.º 42
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

JORNADA CATEQUÉTICA DO SETOR PASTORAL II
e pedir ao Senhor que continue sempre enviando,
mais e mais pessoas para a Missão de catequizar,
atuando na educação da Fé.
Também estamos motivando todas as
Paróquias,
que
contam
com
religiosos,
seminaristas e comunidades de consagrados, para
que os convidem, e esperamos contar com
representantes das outras pastorais, tornando o
evento também um promotor das vocações.
PROGRAMAÇÃO
14h – Inicio
15h – Celebração Eucarística
17h encerramento com a partilha de alimento a ser
enviados pelas comunidades através de seus
catequistas.

Os coordenadores da catequese do Setor
Pastoral II estarão promovendo no dia 31 de
agosto, um evento comum para todo o setor, no
Parque Municipal Angelo Zeglin Palu, em
Mandirituba.
O principal objetivo deste evento é
comemorar o Dia do Catequista e também
promover uma integração entre as paróquias do
Setor e suas comunidades.
Está
programada
uma
Celebração
Eucarística solene, de Benção e Envio para todos
os catequistas, rezar em memória à inúmeros
catequistas que passaram de forma anônima por
nossas comunidades e já nos deixaram, agradecer
ao grande numero de catequistas que atuam hoje

Esperamos contar com a presença dos
párocos, vigários, diáconos, MAC´s , catequistas e
seus familiares.
No evento, cada catequista enviado pela
sua
paróquia,
receberá
uma
camiseta
comemorativa, com a estampa de São Jose de
Anchieta, Padroeiro dos Catequistas Brasileiros,
como presente pelo seu dia.
Coordenação da Animação Bíblico-Catequética
do Setor Pastoral II

ENCONTRO DIOCESANO
PARA OS AGENTES DA PASTORAL DO DÍZIMO
DATA: 13 de setembro (sábado)
HORÁRIO: 14h as 17h
LOCAL: sede das associação católicas da catedral
Assessoria: Odilmar (jornalista, leigo atuante como missionário da Pastoral do
Dizimo).
São convidados a participar: os párocos, os vigários paroquiais e cinco
agentes de cada paróquia.
Pede-se aos participantes trazer um lanche para ser partilhado.
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COORDENAÇÃO DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA
ATIVIDADES PARA O MÊS DE AGOSTO

AGOSTO
12 a 14

Inicio dia
12 as 20h

12 a 14
18

8h30min
8h30min

20 e 21
26 a 28

Inicio dia
20 as
8h30min
Inicio dia
26 as 13h

Capacitação multiplicador
(participantes: representantes das Paróquias: Senhor Bom
Jesus dos Passos, Cristo Rei, Imaculada Conceição de
Mariental e Nossa Senhora Aparecida de São José dos
Pinhais)
Reunião mensal com ramos
Visita Paróquia São Sebastião
Concentração de lideres

Assembleia Avaliativa do estado Paraná

Ponta Grossa

Centro Diocesano de Pastoral
Paróquia São Sebastião - Quatro
Barras
Paróquia Cristo Rei - Campo do
Tenente
Curitiba

ENCONTRO DIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS
Data: 24 de Agosto de 2014
Horário: 08h30min às 16h30nim
Local: Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua Barão do Cerro Azul, 2363 São José dos Pinhais
Assessores: André Langer e Jardel Lopes Neves
Tema: Compromisso Cristão no Contexto da Realidade Atual.
Contribuição: R$ 10,00 por participante.
Informações: 3081-4336 com Diác. Douglas
3282-0858 com Ir. Honorina
OBS: Solicitamos a presença de pelo menos, duas pessoas por paróquia.
Amigos e Amigas,
PARTICIPEMOS !
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ENCONTRO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
DATA: 29 de agosto (sexta-feira)
HORÀRIO: 19h às 22h
LOCAL: Sede das Associações Católicas - Rua Izabel A Redentora, 1332
Nesta reunião um dos assuntos será a Campanha Missionária de 2014.
Serão entregues neste dia os materiais destinado as paróquias (Cartazes, DVD, Panfletos e Envelopes
para a Coleta Missionária).
OBS: Quanto aos questionários para avaliação da CF 2014 ainda não recebemos nenhuma orientação da
CNBB em relação aos formulários. Logo que tenhamos informações retornaremos.

CONVIVÊNCIA E CELEBRAÇÃO
PELO DIA DA VIDA CONSAGRADA (16/08)
Quando: 16 de agosto de 2014, com inicio às
8:15hs e término após os almoço de
confraternização.

Almoço. Será servido Buffet no local, com o valor
de R$ 12.00, por pessoa.
Pedimos
a confirmação do número de
participantes de sua comunidade para o preparo
do almoço.
E-mail. Ir. Claudia, ccamarasds@gmail.com ou
pelo telefone: 3344 – 1466.

Local: Paróquia Santo Antônio, Rua Francisco
Dal Negro, 3519 - Colônia Rio Grande – S. José dos
Pinhais - PR.
Tema de Reflexão: Movimentos do Espírito para a
Vida Consagrada.
Assessoria: Pe. Antonio Ramos de Moura Neto,
osj (Coordenador da CRB Regional de Curitiba) e
Ir.
Terezinha
Boscheco,
ucja
(Assessora
Executiva).

É um dia especial reservado para nós! Contamos
com a presença de sua comunidade. Vamos
juntas/os celebrar a nossa vida Consagrada!
Acolhemos-vos com amor e desde já, desejamos
boas vindas!

Celebração Eucarística: Às 11h, presidida por
Dom Francisco Bach.

Ir. Claudia Camara
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CARTILHA DE ORIENTAÇÃO POLÍTICA – 2014

Para orientar os cristãos nas eleições, o
Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil elaborou uma cartilha de orientação
política.
O objetivo da cartilha é contribuir para a
formação política das pessoas, motivá-las à
participação no processo político e fornecer
critérios para orientar os cidadãos no processo
eleitoral.
A cartilha traz uma motivação para o
eleitor, para que ele exerça a cidadania, mas faça
uma reflexão sobre os candidatos. O voto é livre.
Temos o direito de votar, porém, também o dever
de votar bem. A cartilha aborda várias questões
como a importância de analisar a ficha do
candidato ao cargo público, a lei da ficha limpa e
o que isso reflete na sociedade.

A eleição é um momento importante na
construção de novas políticas, por isso, a igreja
aconselha que se analisem alguns princípios ao se
escolher o candidato. É importante que o eleitor
conheça a história do candidato em que vai votar,
seus projetos, ações, e qual será seu
comprometimento com a comunidade.

ONDE ENCONTRAR?
Nas secretarias das paróquias da
diocese.
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CARTA AOS RESPONSÁVEIS PELA EVANGELIZAÇÃO DA
JUVENTUDE NO BRASIL
“Todos aqueles que ouviam o menino ficavam
maravilhados com sua inteligência e suas
respostas.” (Lc 2,47)

Mais do que nunca a Igreja está sendo
chamada a entrar no mundo acadêmico e
universitário e exercer sua vocação na história de
iluminar a vida, defender os princípios que a
dignificam e defendê-la de ideologias relativistas,
discriminatórias, manipuladoras, tendenciosas,
reducionistas. “À medida que avança o processo
de
escolaridade,
em
especial
na
fase
universitária, os jovens se fascinam pela
racionalidade das ciências e tecnologias, pela
eficiência e organização da sociedade produtiva e
do mercado, pelo compromisso com a
transformação social, de tal forma que sua fé
pode entrar, em alguns casos, em conflito com a
razão; mas pode, também, amadurecer com a
contribuição dessa razão. A ação pastoral deve
favorecer a base intelectual da sua fé para que
saibam se mover de maneira crítica dentro do
mundo intelectual, acompanhados de vida cristã
autêntica
para
que
possam
atuar
responsavelmente no mundo do qual fazem
parte.” (Doc. 85 CNBB, 219)

Em diversas partes as Sagradas Escrituras
nos mostram a força da presença de Jesus que
“ensinava como alguém que tem autoridade, e
não como os escribas e fariseus” (Mt 7,28)!
Ensinar “com autoridade” é falar com convicção e
coerência. Estes dois elementos são essenciais e
complementares. As verdades ensinadas e
defendidas só são escutadas com respeito, quando
aquele que fala empenha-se em viver aquilo que
prega. Por outro lado, este testemunho de vida
necessita de fundamentação sólida para ser mais
incisivo e duradouro na vida das pessoas.
Entramos no mês de agosto, mês
vocacional. É um momento bem propício para
revisarmos a vivência de nossa vocação. Ao
escutar a voz de Deus que nos chama para um
determinado estado de vida e para um serviço
qualificado
à
humanidade,
nos
sentimos
convocados a fortalecer nossas convicções e a ser
mais coerentes.
Somos tentados e pressionados por todos os
lados e o desafio de viver com coerência a
vocação cristã nos impõe aprofundamento da
nossa fé. Dentro e fora de nós existem forças que
nos obrigam às decisões. Ao lado de nossa
tendência de comodismo e fuga, encontra-se uma
cultura que avança em diversos aspectos
questionando-nos constantemente sobre os
fundamentos de nossa fé.
Articular fé e razão se torna, portanto, um
imperativo em nossa vocação de discípulos
missionários de Cristo. Estamos convencidos de
que o processo de amadurecimento da fé exige
raízes que lhe garantam consistência, caso
contrário estará fadada a se esvaziar diante das
crises e dos questionamentos que os dias atuais se
nos impõem. Assim, também, a Igreja não admite
uma intelectualidade desconectada das outras
dimensões da vida humana, inclusive da dimensão
religiosa. O ser humano é belo quando
considerado em sua totalidade!

O Encontro de Revitalização da Pastoral
Juvenil no Brasil, acontecido em dezembro
passado à luz do Documento 85 da CNBB, ao
refletir sobre a 7a. Linha de Ação – DIÁLOGO FÉ E
RAZÃO – definiu, assim, para os próximos anos, as
duas PISTAS DE AÇÃO:
1. criar espaço de diálogo sobre o tema férazão nas comunidades e no mundo
acadêmico;
2. fomentar
o
Setor
Universidades,
articulando as diferentes experiências já
existentes.
Nessas prioridades notamos o pedido para
que este diálogo aconteça tanto nos ambientes
eclesiais quanto na universidade, por meio da
força conjunta das experiências que já existem.
Ao contemplar nossos universitários que estão
presentes em nossas Comunidades, sentimo-nos
responsáveis por auxiliá-los a valorizar a razão
para amadurecer a fé; já nos ambientes
universitários somos convocados a mostrar que a
fé só tem a somar com as reflexões acadêmicas.
Mesmo quando estas são questionadas pela fé,
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contribuindo, assim, com a qualidade da cultura,
da formação, das reflexões, etc.;
8) promover e/ou acompanhar a pastoral nas
universidades presentes no território paroquial,
segundo os documentos e as orientações da
Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e
Educação, Setor Universidades, da CNBB;
9) solicitar às universidades para que incentivem e
organizem grupos de alunos estagiários e
voluntários para realizarem projetos sociais nas
áreas mais carentes do território paroquial;
10) incentivar a organização da Pastoral da
Juventude Estudantil (PJE) nas Escolas de Ensino
Médio e a celebração da Semana do Estudante (5 a
11 de agosto), segundo as orientações contidas no
site www.pjebr.org.

percebemos nisso um contributo significativo e
não um empecilho para o desenvolvimento e o
progresso, afinal de contas a religiosidade é uma
das dimensões intrínsecas ao ser humano.
A Igreja pode ousar mais na missão no
mundo da cultura. Tanto a Universidade quanto as
Escolas de Ensino Médio estão, em muitos lugares,
carentes da presença da Igreja em sua missão de
educadora. Eis algumas sugestões que poderiam
fazer a diferença nestes ambientes:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

reunir periodicamente os jovens universitários que
frequentam as celebrações eucarísticas paroquiais
e, por meio do acompanhamento de um casal
designado para isto, auxiliá-los no exercício do
diálogo fé-razão, capacitando-os como especiais
protagonistas
cristãos
em
suas
próprias
universidades;
motivar os jovens mais engajados da paróquia a
exercitarem a cultura da acolhida e do encontro,
organizando
uma
espécie
de
“plantão
universitário” na paróquia para atender e orientar
os jovens que chegam de outras cidades e buscam
informações, hospedagem, orientação espiritual;
divulgar os documentos e mensagens da Igreja
que versam sobre diversas áreas socioculturais,
facilitar sua aquisição e incentivar a leitura,
principalmente entre os jovens, para que tomem
consciência da posição católica frente a todos os
campos que atingem a vida da pessoa humana;
criar, a partir dos próprios universitários engajados
na paróquia, subsídios práticos (folders, spots,
vídeos, etc.) sobre os conteúdos fundamentais da
Doutrina Social da Igreja para serem divulgados de
maneira rápida nos ambientes eclesiais e
universitários, bem como pelas redes sociais;
promover
fóruns
e
seminários
nos
estabelecimentos de ensino superior localizados no
território
paroquial,
contribuindo
com
aprofundamento de temas mais polêmicos com
relação à bioética, política, economia, cidadania,
sexualidade, etc.;
visitar periodicamente as universidades e escolas
presentes no território paroquial, criando vínculos
e oferecendo assistência religiosa e serviços
pastorais, como missas, sacramentos, palestras,
grupos bíblicos, bênçãos, ensino religioso,
iniciativas ecumênicas, homenagens em dias
festivos, atendimentos, etc.;
descobrir os professores universitários que
frequentam regularmente a paróquia e recolher
suas sugestões de como a Igreja poderia se fazer
mais presente nos ambientes acadêmicos,

A edificação do Reino pela Igreja e a
construção de um mundo novo, pela sociedade,
falam a mesma linguagem quando possuem os
mesmos ideais de vida plena para a pessoa
humana e para o bem comum. Fé e razão, religião
e ciência, são elementos intrinsecamente ligados.
Alguns temas comuns avançam quando se somam a
força da razão e o valor da fé: democracia,
diálogo,
felicidade,
transparência,
direitos
individuais,
liberdade,
justiça,
igualdade,
respeito, vida plena para todos. “A Igreja
continua profundamente convencida de que fé e
razão se ajudam mutuamente, exercendo, uma
em prol da outra, a função tanto de
discernimento crítico e purificador como de
estímulo para progredir na investigação e no
aprofundamento” (Fides et Ratio, 100).
Peçamos a intercessão de Nossa Senhora
para que nos sintamos cada vez mais missionários
de uma Igreja edificada na história para exercer
sua missão delicada e primordial de educadora de
valores e defensora da vida das pessoas.
Com estima e agradecido por tudo aquilo
que sua paróquia e estruturas já têm feito a favor
dos jovens universitários e das instituições
acadêmicas aos seus cuidados, abraço-os a todos
com minhas orações.
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Juventude da CNBB
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ATIVIDADES - 11 a 31 de agosto 2014
AGOSTO 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

10 a 16

Pastoral Familiar

Semana Nacional da Família

Paróquias da Diocese

11

19h30min

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes

Festa de São Lourenço/Padroeiro dos
Diáconos

Paróquia São Sebastião – Roseira SJP

12

20h

Movimento de Cursilhos

Reunião GED SJP

Lapa - Pr
Catedral / Res. IS Raul Gutmann

12

19h às 20h

Movimento Serra

Missa Vocacional / Reunião dos Membros
Serra

13

17h30min

Grupo da Imaculada

Reunião

Rua XV de Novembro 1570 São José
dos Pinhais

13

9h

Pastoral da Criança

Reunião mensal de ramos

Setor 271 - São Jose dos Pinhais

14

14h

Movimento das Capelinhas

Reunião das Coordenadoras Paroquiais

Centro Diocesano de Pastoral

14

9h às 12h

Reunião do Conselho Presbiteral

Centro Diocesano de Pastoral

20h

Movimento de Irmãos

3ª Reunião do conselho consultivo diocesano Avaliação

a definir

15
15 a 17

TLC

TLC - Rio Negro

16

14h

Legião de Maria

Salão Paroquial da Catedral

Catedral - Salão Paroquial

16

17h

Legião de Maria

Salão Paroquial da Catedral

Catedral - Salão Paroquial

16

13h30m

Pastoral Familiar

Formação SOS Família

Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais

Renovação Carismática
Católica
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora

16 e 17
16 e 17
16 e 17
16 e 17
16 e 17
17

8h às 17h

Congresso Estadual Jovem
Formação Paroquial sobre os
Pastorais
Formação Paroquial sobre os
Pastorais
Formação Paroquial sobre os
Pastorais
Formação Paroquial sobre os
Pastorais

Conselhos
Conselhos
Conselhos
Conselhos

Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios - Araucária
Paróquia Nossa Senhora das Dores
Tijucas do Sul
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara
Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana
Verde - Quitandinha

Ação Evangelizadora

Escola Teológica

Centro Diocesano de Pastoral

Pastorais Sociais

Romaria da Terra

Congonhinhas/PR Diocese de
Cornélio Procópio

9h

Pastoral da Criança

Capacitação para todos

Paróquias da Diocese

19

19h

Conselho Diocesano de
Pastoral

Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

Centro Diocesano de Pastoral

21

8h30m às
16h

Reunião Geral do Clero

Mandirituba

23

8h30m a 17h

17
18 a 29

Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais

Grito pela Vida - Parque Municipal de
Mandirituba
Paróquia São Sebastião - Contenda
da Roseira --São José dos Pinhais
Paróquia São Pedro --São José dos
Pinhais
Paróquia Nossa Senhora de Fátima São José dos Pinhais

Pastorais Sociais

Encontro Diocesano das Pastorais Sociais

Paróquia Senhor Bom Jesus - SJP

24

Paróquia Nossa Senhora do
Monte Claro

Festa da padroeira da paróquia

Paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro

24

Animação Bíblico-Catequética

Dia do Catequista

Nas paróquias da Diocese

Movimento das Capelinhas

Visita Seminário Maria Mãe da Igreja

Movimento Serra

Dia do Nosso Patrono Beato Junípero Serra /
Dia do Serrano

23 e 24
23 e 24
23 e 24
24

28
28

9h às 17h

18h

Paróquia Senhor Bom Jesus Mandirituba
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora

Dia da Esperança

16

a definir
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28

19h

Movimento Serra

Missa Festiva em Honra ao Beato Junípero
Serra

Catedral São José

29

19h às 22h

Comissão Diocesana de
Campanhas

Reunião da equipes paroquiais de campanhas

Salão da Catedral

29

19h30min

Movimento de Cursilhos

Assembleia Festiva (Ultréia)

Lageado

30

16h

Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora

30 e 31
30 e 31
30 e 31
30 e 31
31

Movimento de Irmãos

8h às12h

Pastoral Familiar

7ª Reunião Diocesana ref mês set
(Confirmação datas Eleições 2015)
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Encontro Setorial de Formação de Agentes de
Pastoral Familiar - setor II

17

Paróquia Santo Antonio - Lapa
Paróquia Nossa Senhora das Dores Araucária
Paróquia São João Batista - Contenda
Paróquia Santo Antonio - Lapa
Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa - Fazenda Rio Grande
Par. Nossa Senhora das Graças Piên
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ECC REALIZA ENCONTRO DE PRIMEIRA ETAPA NA
PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE

Nos dias 1, 2 e 3 de agosto do ano de 2014,
houve o 1º. ECC (Primeiro Encontro de Casais com
Cristo) de Quitandinha, na Paróquia Senhor Bom
Jesus da Cana Verde. Para o processo de
implantação do serviço/escola chamado ECC em
sua 1ª. Etapa, a paróquia de Quitandinha contou

com a ajuda da Paróquia São João Batista de
Contenda como paróquia madrinha. No 1º. ECC de
Quitandinha, 17 (dezessete) casais vivenciaram a
1ª. Etapa. Tais casais serão acompanhados,
catequizados e despertados para o compromisso
com a Igreja e com a paróquia a que fazem parte.

18
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Equipe Dirigente do ECC da Paróquia São João Batista de Contenda e Equipe Dirigente do ECC da Paróquia
Senhor Bom Jesus da Cana Verde de Quitandinha.

Casais que vivenciaram o 1º. ECC de Quitandinha.
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JÁ COMEÇARAM AS FORMAÇÕES SOBRE OS CONSELHOS
MISSIONÁRIOS PASTORAIS NA PARÓQUIA
Tendo em vista concretizar as ações previstas para o Projeto Conselhos Missionários Pastorais (CMPP
e CMPC) dentro do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora foi iniciado o processo de formação para os
Conselhos Missionários Pastorais. Já foram realizadas as formações em três paroquiais da diocese.
PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - PIRAQUARA

Nos dias 2 e 3 de agosto de 2014,
aconteceu a Formação de Organização dos
Conselhos Missionários Pastorais na Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora. Fizeram-se presentes
as lideranças de todas as comunidades da
paróquia, somando ao total 155 participantes.

A formação foi conduzida e assessorada
pelo Pe. Paulo Henrique Sgarabotto, Vigário Geral,
membro do Grupo de Reflexão Pastoral da Diocese
de São José dos Pinhais e pároco da paróquia
Nossa Senhora das Graças de Piên.
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Os assuntos abordados foram: 1) a missão
pastoral da Igreja; 2) os Conselhos Missionários
Pastorais; 3) a Assembleia Paroquial; 4) Missão
Apostólica; 5) a corresponsabilidade paroquial,
setorial e diocesana dos Conselhos Missionários
Pastorais; 6) a organização dos Conselhos
Missionários Pastorais; 7) dimensão eclesial dos
Conselhos Missionários Pastorais e 8) as funções
dos Conselhos Missionários Pastorais.
A formação, além do que diz respeito aos
aspectos organizacionais propostos pela diocese,

foi um importantíssimo momento de encontro e
promoção da unidade entre as lideranças da
Paróquia
Nossa
Senhora
Auxiliadora.
Os
participantes saíram entusiasmados para a
realização da missão pastoral e com uma maior
clareza sobre suas funções e sobre a concretização
do Projeto da Ação Evangelizadora da Diocese de
São José dos Pinhais.
Pe. José Vanol L. Cardoso Júnior
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PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS – ARAUCÁRIA

Durante os dias 02 e 03 de agosto de 2014Sábado e Domingo, aconteceu o Encontro de
Formação Paroquial na Paróquia Senhor Bom Jesus
– Costeira, Araucária - PR, para o organização dos
Conselhos
Missionários
Pastorais
na
Paróquia(CMPP).
O Encontro de Formação foi muito bem
conduzido pelo assessor Padre Mário Kovalczyk.
Participaram do evento 300 agentes de Pastorais e
Movimentos da Paróquia, Padres, Diáconos e
Macs.

A equipe de Coordenação preparou muito
bem o encontro: Excelente a participação das
equipes, secretaria, acolhida, Infância Missionária,
Liturgia. Catequese, cozinha, Star Produções,
limpeza e animação. O subsidio CMPC 01 foi muito
proveitoso principalmente nas dinâmicas.
Nossa gratidão ao Bispo Dom Francisco
Carlos Bach, ao GRP e que possamos continuar
perseverantes e bem unidos com a Benção do
Senhor Bom Jesus e da Imaculada Conceição, na
Ação Evangelizadora.
Pe. Francisco Mazur, C.M
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – AGUDOS DO SUL

A Formação dos Conselhos Missionários
Pastorais -nos dias - 02 e 03 de agosto- foi de
grande importância para a Paróquia, visto que
havia a necessidade de alguma capacitação para
nossos líderes, de forma a fazer com que se
integrassem mais com a organização das pastorais
e
movimentos,
e
também
para
mais
esclarecimentos no que diz respeito à
administração e economia, aos procedimentos
corretos a serem feitos nas atividades paroquiais.

O número esperado de pessoas superou as
expectativas e todos interagiram nas dinâmicas de
grupo,
demonstrando
estar
animados
e
empenhados para colocar em prática, com o
trabalho pastoral, o que aprenderam durante os
dois dias de estudo. Ao fim dos trabalhos,
percebeu-se uma gratificação por parte dos
participantes que se mostraram satisfeitos.
Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Agudos do Sul
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TOTAL DE PARTICIPANTES – FORMAÇÃO CMPP E CMPC
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Piraquara
Paróquia Senhor Bom Jesus – Araucária
Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Agudos do Sul

155 participantes
300 participantes
120 participantes
TOTAL 575 participantes

Na construção da Igreja viva, cada
um de nós é parte integrante,
como um tijolo o é em uma
edificação.
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COMISSÃO DIOCESANA DE CAMPANHAS REÚNE-SE PARA
PLANEJAR REUNÃO COM AS COORDENAÇÕES PAROQUIAIS

No último dia 08 de agosto foram reunidos
os membros da Comissão Diocesana de
Campanhas, tendo em vista a preparação para a
Campanha Missionária 2014.

oferta está associada a formação e vivência da
espiritualidade missionária, com a cooperação
também espiritual, por meio de orações pelas
Missões e pelos missionários, oferecimento de
sacrifícios pessoais em prol das Missões, dos
missionários, e também com o engajamento
pessoal na Missão “ad gentes” (de primeiro
anúncio).

Este também será o principal assunto a ser
abordado na próxima reunião das coordenações
paróquias, que irá acontecer no dia 29 de agosto.
A Campanha Missionária, promovida pelas
Pontifícias Obras Missionárias - POM (Obra da
Propagação da Fé, Obra da Infância e
Adolescência Missionária, Obra de São Pedro
Apóstolo e Pontifícia União Missionária), é
realizada uma vez por ano, sempre no mês de
outubro, culminando no Dia Mundial das Missões,
penúltimo domingo daquele mês. Tem a finalidade
de cultivar nos fiéis a consciência missionária e
levá-los a uma participação mais concreta na ação
missionária da Igreja, mediante a sua oferta
pessoal pelas Missões de todo o mundo. A esta

FAZEM PARTE DA COMISSÃO:
Pe. Braz (Coord Diocesano e Coord. Setor Pastoral III),
Pe. Antonio e Diác. João Batista (Setor Pastoral I),
Pe. Rafael (Coord. Setor Pastoral II),
Diác. Nilceu (Coord. Setor Pastoral IV),
Diác. Thiago (Coord. Diocesano Dimensão Missionária),
Léo Marcelo (secretário Ação Evangelizadora)
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ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA REALIZA MOMENTO
FORMATIVO PARA A EQUIPE DIOCESANA

No sábado (09) realizou-se um momento
formativo para a Equipe Diocesana da Animação
Bíblico-Catequética, tendo como tema: As
atribuições da Equipe Diocesana de Catequese,

desenvolvido à partir do Diretório Nacional de
Catequese, sendo o assessor Padre Walmir
(Coordenador da Animação Bíblico-Catequética do
Setor Pastoral II).
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COORDENAÇÕES PLANEJAM PROJETO SOBRE
EVANGELIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS CATEQUIZANDOS

No último dia 08 reuniram-se na Paróquia
Senhor Bom Jesus, em São José dos Pinhais os
coordenadores diocesanos da Animação BíblicoCatequética e da Pastoral Familiar e os
Coordenadores setoriais do setor III da Animação
Bíblico-Catequética e da Pastoral Familiar para o
lançamento da proposta de estudo e elaboração
de encontros catequéticos com as famílias.

A EQUIPE QUE ESTÁ ELABORANDO O PROJETO É
COMPOSTA PELO SEGUINTES MEMBROS:
Pe. Celmo S. de Lima
(Coord. Diocesano da Animação Bíblico-Catequética)
Pe. Nikolaus G. Gafeor
(Coord. Pastoral Familiar Setor Pastoral III)
Diác. Lourival Goll
(Coord. Diocesano da Pastoral Familiar)
Everton Carlos Sabú
(Coord. Catequese Setor Pastoral III)
Faustino e Maria Eloina Suchla
(Casal Coord. Diocesano da Pastoral Familiar)
Léo Marcelo P. Machado
(Coord. Diocesano da Animação Bíblico-Catequética)
Luis e Franci Andreatta
(Casal Coord. Pastoral Familiar Setor Pastoral III)
Maciel Cleiton Pereira
(Coord. Catequese Setor Pastoral III)
Ricardo e Vanderly Polakowski
(Equipe Diocesana da Animação Bíblico-Catequética)

Foram apresentados, definidos os temas e
composto cronograma de atividades que
envolverão estudo, reflexão e criação dos 20
encontros ao longo dos 05 anos de catequese.
Esta caminhada acontecerá com união da
Animação Bíblico-Catequética e a Pastoral
Familiar para juntas construírem as condições
favoráveis para a realização desta proposta de
evangelização.
Na próxima reunião do Clero do Setor
Pastoral III o assunto será discutido e se aprovado
a equipe dará continuidade ao processo.

Everton Carlos Sabú
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